
Språktåget i regionens bibliotek 

Bibliotekens egna berättelser med tips och exempel 
 
  

 

Solna stadsbibliotek 
Vi har särskilda hyllor för Språktåget på våra bibliotek i Solna. En stor 
del av de böckerna som finns på listan har vi placerat om till den 
särskilda Språktåget-hyllan men inte allt. Helt enkelt för att det inte 
får plats. Vi valde att ha en egen hylla för dessa böcker för att det ska 
bli enklare både för oss och för besökarna att hitta. Vi märker att det 
är många som frågar om hyllan och tycker att den är väldigt bra, även 
om de inte har varit hos någon logoped och fått en språktågsbiljett.  

Vi har också valt att göra egna etiketter för att märka upp vilken 
kategori böckerna tillhör. Allt för att det ska bli så enkelt och smidigt 
som möjligt.  

           
 

Vi jobbar också väldigt aktivt med titellistan. Vi har markerat vilka 
böcker som finns i vårt bestånd så att vi snabbt kan hjälpa besökarna 
att hitta böcker utifrån given kategori. Eftersom en del exemplar kan 
vara utlånade från Språktåget-hyllan, men finnas i vårt bilderboksrum 
tex.  



På vår hemsida har vi en egen flik för just Språktåget. Där vi 
kort informerar om vad det är och där vi länkar till de titlar 
som också finns som e-böcker.  

Språktågets boklista, länk till e-böcker: 
https://bibliotek.solna.se/spr%C3%A5kt%C3%A5get?refId=e3b4TM
&culture=sv 

I biblioteket i Solna centrum är tanken är att Språktåget-tråget 
kommer att stå i anslutning till Äppelhyllan men även i närheten av 
bilderboksrummet. Biblioteket i Bergshamra har också en Språktåget-
hylla, men i och med att det inte finns något BVC i Bergshamra så har 
vi ännu inte fått några frågor kring Språktåget där. Vårdnadshavarna 
åker antingen till BVC i Solna centrum eller till Danderyd. Tanken är 
dock att det ska finnas ett urval av böckerna även i Bergshamra men 
att vi också kan beställa böcker från Solna centrum om det behövs.  

Kontaktpersoner: Kristina Stevanovic och Woody Oliphant 

  

 
 
 

https://bibliotek.solna.se/spr%C3%A5kt%C3%A5get?refId=e3b4TM&culture=sv
https://bibliotek.solna.se/spr%C3%A5kt%C3%A5get?refId=e3b4TM&culture=sv


Lidingö stadsbibliotek 

Bifogat är tre bilder som visar den yta som vi har ordnat åt Språktåget 
på biblioteket. Vi har tre tråg med böcker, en stege med 
informationsmaterial samt ett ”träd” med hängande material i 
bokpåsar. Det står placerat invid Äppelhyllan (eftersom materialet i 
Språktåget och Äppelhyllan har beröringspunkter). 

         
  

         



 

Till att börja med har vi fokuserat på att tillhandahålla medier som vi 
redan i dag har efterfrågan på: böcker med TAKK, böcker som hjälper 
barn att öva på uttal samt ordlösa böcker. I bokpåsarna finns 
språkstimulerandeböcker och material som vi har fått ta över från 
kommunens Språkotek. Bokpåsarna har följande teman: Träna på F, 
Träna på R, Träna på S, TAKK, Motsatser med Molly, Lägesord med 
Laban, I Bobbos väska, Dadda hälsar på, Språkutvecklande spel och 
Språkträna med Ajja och Bajja. Allt är till hemlån. Såväl förskolor 
som privatpersoner får låna. 

Bilderna visar exempel på två påsar, en som innehåller 
språkutvecklande spel och en som innehåller material som tränar på 
motsatsord. Boken är på engelska, en av få böcker vi har på andra 
språk än svenska bland Språktågets material.  

Som ni ser så lånar man hela påsen genom att läsa av ett rfid-chip på 
lappen som hänger på påsen. På lappen står också påsens innehåll. I 
de flesta påsarna finns bok/böcker och något komplement, såsom en 
kortlek eller dockor, och i några påsar finns enbart spel.  

  

     
  

  



          
  

För att komplettera detta, och få ett så bra bestånd som möjligt samt 
lära oss mer om barns språkutmaningar, har vi varit i kontakt med 
kommunens logopeder. Vi träffades först via ett Teams-möte, för att 
”ses” och presentera oss för varandra, och för att presentera tanken 
bakom Språktåget, samt gå igenom materialet. Under detta samtal 
passade vi på att fråga vilken litteratur logopederna skulle vilja se i 
Språktåget-utbudet och deras tips ledde till att vi plockade ihop 
böcker från bibliotekets befintliga bestånd samt beställde nytt. Dessa 
medier fick sedan logopederna komma förbi biblioteket och 
”inspektera”. De tog sig god tid till detta och vi fick tips på vilka 
böcker vi kunde plocka bort, vilka vi kunde köpa mer av och vilka som 
var helt ok, om man bara läste dem på ett nytt sätt, t.ex. genom att 
utesluta delar av texten och bara fokusera på delar av den. 
Logopedernas kommentarer och tips utgick från vanliga språkliga 
utmaningar som barnen de möter på logopedmottagningen har och 
behöver träna på. Sen har vi också köpt in Pastellserien, från basnivå 
till nivå 4, på logopedernas inrådan. Böcker har text från väldigt enkel 
nivå till svårare. Böckerna är häftade men går att köpa 
biblioteksutrustade, vilket gör att böckerna blir lite tåligare. De är 
dessutom billiga, så man kan kosta på sig att köpa in dem och testa. 
Det är en lite speciell och rolig bokserie, med enkla men dramatiska 
berättelser med en liten knorr på slutet.  



Som tack för hjälpen, och för att utöka tillgängligheten av Språktåget, 
fick logopederna önska böcker att ha i sitt väntrum på mottagningen. 
Vi har nu beställt böcker efter deras önskelista, och böckerna kommer 
de att få behålla hos sig, som blädderexemplar för föräldrar och som 
arbetsmaterial. 

Logopederna är mycket positiva till såväl Språktåget som det nya 
samarbetet med biblioteket, och allt pekar på att samarbetet bara kan 
bli närmare och bättre. Logopederna delar flitigt ut Språktåget-
biljetter och berättar om hur böcker kan bidra till språkutveckling. Vi 
har inte fört någon statistik men sett att det har börjat komma in 
besökare med biljetter, vilket är mycket glädjande och spännande. 
Samarbetet med logopederna är positivt såväl för dem som för oss, då 
vi lär av varandra och kompletterar varandras kunskap- och 
erfarenhetsbank. 

Vi har också haft ett Teams-möte med BVC, där vi har haft samma 
syfte: att ”ses” och få ett ansikte på varandra, presentera oss och våra 
verksamheter för varandra samt presentera Språktåget. Också detta 
möte kändes positivt och givande. BVC har sedan tidigare en 
bokdeposition från biblioteket i sitt väntrum. 

 
Förskolan 

När det gäller förskolan så bygger mycket av arbetet även här på 
relationsskapande. Vi har läsombud på de flesta kommunala förskolor 
och träffar dessa varje termin på läsombudsmöten som vi ordnar och 
bjuder in till. På läsombudsmötena presenterar vi nyutkommen 
litteratur och samtalar om metodik. Ibland har vi från biblioteket lett 
mötena på egen hand, och ibland har vi planerat mötena tillsammans 
med andra, tex förskollärare, specialpedagoger och handledare för 
Läslyftet för förskolan.  

I år hann vi med ett fysiskt läsombudsmöte i våras, i samarbete med 
en förskollärare, och för någon vecka sedan hade vi ett digitalt Teams-
möte, som vi spelade in och skickade till alla läsombud, såväl de som 
deltog live och de som inte kunde vara med. I läsombudens roll ingår 
att informera vidare till kollegorna på förskolan om innehållet i 
läsombudsmötena och dela med sig av boktips och annat som 
diskuteras. På så sätt når vi fler pedagoger än enbart läsombuden, 



varpå resultatet av våra möten i slutändan kommer majoriteten av 
förskolebarnen till del, på något sätt.  

Vi ser till att hålla kontakten med läsombudsgruppen under året och 
tar gärna in deras åsikter, synpunkter och önskemål i vårt arbete. Till 
exempel får de gärna önska inköp av böcker, innehåll i bokpåsar och 
tema för läsombudsmöten. 

Framgångsfaktorn är just relationsbygget, att vi lär känna 
varandra och varandras kompetenser mer och mer. Vi både 
lär och inspireras av varandra, vilket är roligt och mycket 
värdefullt. 

En synpunkt om det här med att låna ut påsar med böcker och annat i, 
är hur mycket merarbete det skapar för biblioteket. Visst blir det mer 
arbete med påsar: inköp, märkning, poster i BookIT, underhåll mm. 
Och visst märker vi att det saknas böcker i de andra bokpåsarna vi har 
(temapåsar och bokpuffar) när de kommer tillbaka från förskolorna, 
men böckerna brukar dyka upp i efterhand eller så får man 
kompletteringsköpa. 

Det övriga materialet: spel, dockor, kortlekar har vi fått ta över från 
kommunens Språkotek, och vi tänker att vi testar och ser hur det går. 
Det som försvinner får vi väl vänta in eller komplettera. Vi tänker att 
de barn som blir hjälpta av kompletterande material bör ha tillgång 
till det. Logopederna arbetar mycket med kortlekar, spel, dockor, 
memory etc. så det är bra att vi också har en del sådant material på 
biblioteket. 

Vi utgår också från det logopederna berättade om att barn med t.ex. 
autism gagnas av böcker där det ”händer något”, med flikar eller pop-
up-figurer, eftersom det hjälper dem att fokusera på boken. Samma 
sak gäller böcker som är taktila. Då menar vi inte punktskrift, utan 
böcker med kanske någon tygbit som kan lyftas på, eller ett spår som 
man kan följa med fingret. Vi kommer att köpa in fler av dessa. Och 
även fler böcker som låter, vilket vi inte har köpt så mycket av 
tidigare. På samma sätt som de taktila böckerna hjälper böckerna som 
låter (t.ex. boken Hur låter bokstaven? och böcker med djurläten) 
barnet att intressera sig för boken och fokusera på den med blicken. 
Böcker som låter efterfrågas också av familjer med barn med 
synnedsättning, som läser med fingrar och öron. 



Det spännande med Språktåget, och Äppelhyllans material, jag 
märker att jag pratar om båda hyllornas material här, är ju att man får 
testa sig fram, och anpassa efter de behov som uppstår på t.ex. 
förskolorna. Om en pedagog berättar att de nästa år får en elev med 
synnedsättning (vilket en pedagog har gjort) så vet vi att vi nästa år 
bör öka på inköpen av böcker med punktskrift t.ex. Vi tänker att det 
är ett bra sätt att arbeta på, att bygga på utbudet sakta men 
säkert i dialog med låntagarna, fylla på med det vi saknar 
och lära av kollegor som kan sådant vi inte har erfarenhet 
av. Vårt Språktåget-utbud (eller Äppelhylle-utbud) är inte ”komplett” 
men det blir bättre och bättre, så hoppas vi i alla fall att det blir. 

Kontaktpersoner: Helena Ahlin och Nike Hjelm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nynäshamn 
 
På Nynäshamns bibliotek har vi startat ett Språktåget-
nätverk. Det består av kontaktpersoner från 
barnavårdscentralen, logopeder, bibliotekarier, 
specialpedagoger och även personal från familjecentralen. 
Vi har redan hunnit träffas fler gånger. 

Under våren gjorde vi alla inköp. I somras startade vi upp utdelning 
av gåvoböcker och i september började vi använda tågbiljetterna. Det 
var tråkigt att coronapandemin kom i samband med starten av 
Språktåget. Det har såklart påverkat uppstarten på många olika vis. 
Biblioteken i Nynäshamns kommun har varit helt stängda under en 
period, men just nu är biblioteken öppna med restriktioner, och max 
tio personer får vistas i biblioteket samtidigt. Risken finns därför att vi 
missar många barn under den här perioden. Jag funderar på hur och 
om vi kan lösa det problemet. Vi tycker i alla fall att det är ett gediget 
och genomarbetat material som vi skyltar med i biblioteket, och ser 
fram emot att fortsätta att arbeta med. Nedan ser ni en bild på 
Språktågethyllan som är integrerad del i vår Äppelhylla  

Kontaktperson: Louise Borg 

 
  



Sollentuna 

Vi exponerar böcker märkta med klistermärke i eget tråg . Där finns 
också broschyrer och tydliga skyltar. Många föräldrar brukar stanna 
och välja bland de böckerna. Vi kommer även kontakta 
Familjecentralerna om samarbete med både Bokstart och 
Språktåget. Just nu kör vi ut böcker till förskolor och 
skickar då med material om Språktåget.  

Kotaktperson: Eva Wrådhe 

 

 
  

 

 

 

 

  



Stockholms stadsbibliotek, Hornstulls bibliotek 

På Hornstulls bibliotek har vi gjort följande:  

• En Språktåget-hylla 
Vi har gjort knubbar av alla kategorier i listan. Som ni ser på bilden 
gapar det tomt på många ställen. Så ser det inte riktigt ut nu, vi har 
kompletterat med likvärdiga titlar som i listan, och vi behöver 
fortfarande komplettera framöver. 
Att jobba utifrån boklistan när man har personerna framför sig kan 
kännas stressigt, och därför är min önskan att hyllan ska vara full med 
medier, så det blir enkelt och roligt att visa dem som kommer med 
biljetten.  

• Vi samarbetar med ”vår” lokala BVC – de är informerade om 
Språktåget och vi ser till att de får det material som de ska ha. 
 

• Vi har börjat informera förskolorna, bland annat en pedagog från en 
språkförskola i vårt närområde som var här och blev mycket 
inspirerad och ville göra något liknande ”hemma” på förskolan. 
 

• Det absolut viktigaste enligt mig är att de som kommer med biljett får 
ett bra bemötande av all personal som är insatt i vad Språktåget 
är, och det måste vi först och främst jobba med.  
Jag har därför haft personliga genomgångar med samtlig personal om 
Språktåget-hyllan och ämnar göra det kontinuerligt.  
 
 
  



    
  

Vi tänker också erbjuda färdiga påsar utifrån alla kategorier, 
så som ni förstår behövs mycket fler titlar! Målet är således 
både färdiga påsar och böcker på hylla för samtliga kategorier. 

Logopeder behöver vi undersöka hur vi kan samarbeta med. Jag vet 
inte riktigt hur jag ska bära mig åt där, jag skulle behöva lite mer 
information om hur logopedernas arbete är organiserat. Det är lite 
oklart vad som förväntas av oss här tycker jag.  

Hemsidan borde väl SSB göra något med centralt. Vi kan däremot 
puffa lokalt på FB. 

I vanliga fall har vi föräldragrupper, men inte nu under pandemin. 

Kontaktperson: Kristin Wennerstrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vallentuna 

Vi har skapat en Språktåget-hylla där vi placerat ett urval av böckerna 
i boklistan. Material har delats ut till BVC för vidare utdelning. Vi 
informerar besökare om hyllan i de fall intresse kan tänkas finnas. 

Språktågetböckerna är placerade som en del av vår Äppelhylla under 
knubben Språkträning. I samma hylla finns ett häfte där samtliga 
böcker (och tillhörande språksvagheter) är listade för att hjälpa 
besökare att hitta rätt böcker. Ovanför hyllan hänger inte bara en 
Äppelhylleskylt utan även en rund Språktåget-skylt som vi gjort (se 
bild).  

Språktågets affischer om läsning har skickats ut till förskolor för att 
sättas upp i kapprummen. Förskolerektorerna har fått information 
om Språktåget på ett av sina rektorsmöten. 

I vanliga fall samarbetar biblioteket med BVC och Öppna förskolan 
genom att dels besöka BVC:s föräldragrupper, tillhandahålla material 
samt erbjuda ett minibibliotek i väntrummet. Öppna förskolan 
besöker vi för sagostunder. Vi träffar föräldragrupper på BVC samt 
har sagostunder för familjer, olika grupper för olika åldrar. För de 
yngsta (4-8 månader) innehåller träffarna information om 
barns språkutveckling. Under pandemin har arbetet fått pausa. 

Just nu har vi information på hemsidan om Äppelhyllan och de 
anpassade medier som vi erbjuder (bl.a. språkväskor). Vi är mitt i 
arbetet med att få en ny hemsida och planerar att ha information om 
språkutveckling där som är riktad till 
föräldrar/pedagoger/vuxna/familjer. 

Kontakt: barnbibliotek@vallentuna.se 

  

 

mailto:barnbibliotek@vallentuna.se


 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norrtälje 
 
Än så länge har vi inte hunnit jobba så mycket med Språktåget. Vi har 
varit med på ett APT på BVC i Norrtälje, och informerat och lämnat 
språktågsmaterialet hos dem. Vi har även haft kontakt med 
logopederna i Norrtälje. Vårt samarbete med BVC innefattar 
föräldragrupper och att vi förser BVC med språktågsmaterial.  

Vi har ett hyllplan i Äppelhyllan där ett urval av språktågsböckerna 
står med klistermärke på framsidan. Annars finns böckerna i de 
vanliga bilderbokstrågen.  

Vi har gjort det enkelt för bibliotekspersonal och låntagare 
att hitta böckerna genom en portal på vår hemsida: 
https://kultur.norrtalje.se/web/arena/språktåget. 

 

 

 

Vi har också gjort en informationsfilm om Språktåget till 
våra kollegor https://youtu.be/0n8nT8lXs54 som inte är 
lika vana på barnavdelningen. 

 
Kontaktperson: Johanna Rickegård 

https://kultur.norrtalje.se/web/arena/spr%C3%A5kt%C3%A5get
https://youtu.be/0n8nT8lXs54
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